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Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejuje (buvusi Bogdano Oginskio muzikos mokykla) iki 2012 m. rudens veikë paminklo Oginskiams projektø paroda

Koks paminklas
RIETAVE áprasmins
kunigaikðèius
OGINSKIUS
ir jø darbus?

pasibaigus balsavimo laikui, paaiðkëjo, kad daugiausia balsø – 1
540 (60,63 proc.) pelnë skulptoriaus Valdo Bubelevièiaus projektas
„Tëvynës labui“. Antroje vietoje liko Regimanto Midvikio darbas
„Akmeninë gëlë“ – 624 balsai (24,57 proc.), treèioje vietoje – skulptoriaus Gintauto Jonkaus ir architekto Vytenio Mazurkevièiaus vadovaujamos architektø komandos virtualaus áamþinimo projektas
kodiniu devizu „176515“ – 376 balsai (14,8 proc.).
Konkurso organizatoriø (Rietavo savivaldybës tarybos ir administracijos) laukë nelengva uþduotis – apsispræsti, su kuriuo ið
autoriø vesti kûrybines derybas dël projekto ágyvendinimo. Vertinimo komisija balsø dauguma pirmàjà vietà buvo skyrusi Regimanto
Midvikio, o antràjà – Valdo Bubelevièiaus projektams. Priimant
sprendimà reikëjo atsiþvelgti ir á finansinæ pusæ: „Akmeninës gëlës“ projektinë sàmata – 300 tûkst., o „Tëvynës labui“ – 150 tûkst.
litø. Visuomenë buvo raginama aktyviau ásijungti á polemikà spaudos
puslapiuose, koks paminklas Rietave geriausiai galëtø áprasminti
Oginskiø atminimà ir jø darbus Lietuvoje. Buvo labai svarbu nepaskubëti priimant lemiamus sprendimus, pasverti visus uþ ir prieð.
Iðsamesnë informacija apie paminklo Rietavo kunigaikðèiams
Oginskiams konkursà, jo rezultatus skelbiama Rietavo Oginskiø
kultûros istorijos muziejaus internetinëje svetainëje (þr. http://
www.oginskiriet.lt/).

V YTAS R UTKAUSKAS
N UOTRAUKOS
AUTORIAUS

2011 m. buvo paskelbtas paminklo, skirto kunigaikðèiø Oginskiø atminimui áamþinti Rietave, konkursas. Jis sulaukë didelio ne
tik meninikø, bet ir plaèiosios visuomenës dëmesio. Ið 14 konkursui pristatytø projektø vertinimo komisija 2012 m. geguþës 18 d.
atrinko tris darbus, kurie buvo pristatyti Rietavo savivaldybës internetinëje svetainëje www.rietavas.lt, kad plaèioji visuomenë taip
pat turëtø galimybæ pasakyti, kokia jø nuomonë apie menininkø
pasiûlytus darbus, koks projektas jai priimtiniausias. Birþelio 25 d.,

Skulptorius Arûnas Sakalauskas ir architektas Vaidotas Dapkevièius
pasiûlë Oginskiø skulptûrinæ paminklo kompozicijà sujungti su 1992 m.
atstatytu Oginskiø rûmø portiku.

Nuotraukose (ið kairës): skulptorius Valdas Bubelevièius Oginskio rûmø parteryje vertinimo komisijai pristato projekto „Tëvynës labui“ realizavimo
koncepcijà; architektas Vytenis Mazurkevièius pristato Oginskiø atminimo virtualaus áamþinimo projektà
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MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO POLONEZØ
KELIAS TÆSIASI

Skulptoriaus Valdo Bubelevièiaus
projektas „Tëvynës labui“

Toliau sëkmingai plëtojamas 2005 m. pradëtas Rietave ir Maladeèine gyvenanèiø kultûros
paveldo puoselëtojø bendradarbiavimas ágyvendinant pasirengimo Mykolo Kleopo Oginskio 250osioms gimimo metinëms (2015 m.) programà.
Jau surengta keletas tarptautiniø paþintiniø ekspedicijø Oginskiø paveldo lokalizacijos vietose,
platø uþmojá ágavo bendros mokslinës konferencijos, graþaus atgarsio susilaukë ðvieèiamosioskoncertinës programos „M. K. Oginskio polonezø kelias“ ir ðiø renginiø sklaida. Pristatant minëtà programà, pabuvota beveik 30 vietoviø, susijusiø su Oginskiø giminës istorija. Projekto idëjos, Oginskiø muzika ne kartà skambëjo ir reprezentacinëse Lietuvos bei Baltarusijos salëse:
Lietuvos dailës muziejaus Vilniaus paveikslø galerijoje ir Taikomosios dailës muziejuje, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdovø rûmuose, Karaliðkosios pilies rûmuose Gardine, Valstybinëje Baltarusijos bibliotekoje Minske, Minsko Teatro ir muzikos muziejuje...

V YTAS RUTKAUSKAS

Iðskirtinæ vietà kunigaikðèiø Oginskiø paveldo tema uþima ir Rietavo kultûrinio gyvenimo 2012 m. panoramoje. Balandþio mënesá
Þemaitijos kolegijos salëje buvo pristatyta nuotaikinga Maladeèinos (Baltarusija) M. K. Oginskio muzikos kolegijos simfoninio orkestro programa. Toliau plëtojami ryðiai su Baltarusijoje
gyvenanèiais ir dirbanèiais M. K. Oginskio atminimo puoselëtojais.
Palanki bendradarbiavimui buvo ir ðios vasaros pradþia. Birþelio pirmoje pusëje bendra
Rietave ir Vilniuje dirbanèiø kultûros puoselëtojø delegacija buvo pakviesta á Maladeèinà dalyvauti nevyriausybinës organizacijos „Mykolo Kleopo Oginskio paveldo fondas“ pristatymo plaèiajai visuomenei renginiuose.
Fondo steigimà prieð pusantrø metø iniciavo M. K. Oginskio muzikos kolegijos direktoriaus
Grigorijaus Sorokos vadovaujama iniciatyvinë grupë. Per palyginus trumpà laikotarpá á Fon-

Skulptoriaus Regimanto Midvikio
projektas „Akmeninë gëlë“

Skulptoriø Sergejajus Plotnikovo ir Svajûno Jurkaus projekte ant iðtvermingo þemaituko áamþintas Bogdanas Oginskis
(architektas. Vitalius Jankûnas)

(Nukelta á 14 p.)

2012 m. oginskieèiø delegacija ið Lietuvos Maladeèinos istorijos muziejuje kartu su ðio muziejaus ir
nevyriausybinës organizacijos „Mykolo Kleopo Oginskio paveldo fondas“ atstovais. Pavelo Sopotko nuotrauka
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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M. K. O GINSKIUI – 250

Nevyriausybinæ
organizacijà
„Mykolo Kleopo
Oginskio paveldo
fondas“ jos
pristatymo
visuomenei proga
pasveikino UNESCO
Baltarusijos
nacionalinës
komisijos
pirmininkas
V. Sèastnyj.
Pavelo Sopotko
nuotrauka, 2012 m.
Prie paminklo Mykolui Kleopui Oginskiui Maladeèinos mieste (skulptorius
Valerijonas Januðkievièius) stovi (ið kairës): Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Rietavo savivaldybës
vicemeras, Þemaitijos kolegijos direktorius Jonas Baèinskas ir Baltarusijos
nevyriausybinës organizacijos „Mykolo Kleopo Oginskio paveldo fondas“
valdybos pirmininkas, Maladeèinos M. K. Oginskio muzikos kolegijos
direktoriaus Grigorijus Soroka. Pavelo Sopotko nuotrauka, 2012 m.

(Atkelta ið 13 p.)

do veiklà aktyviai ásijungë daugiau negu 70 Maladeèinoje ir kituose
miestuose gyvenanèiø Oginskiø kultûros paveldo puoselëtojø: mu-

zikai, verslininkai, dailininkai, architektai, spaudos ir televizijos darbuotojai. Visus juos suvienijo M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø programos vystymo ir ágyvendinimo idëja. Organizaciniais fondo reikalais rûpinasi valdyba, kurioje yra 14 nariø. Jai vadovauja
kûrybiniais sumanymais ir puikia organizacine patirtimi trykðte
trykðtantis G. Soroka. Charizmatiðkos asmenybës ir jo bendraminèiai: pirmasis valdybos pirmininko pavaduotojas, Minsko verslininkø ir darbdaviø sàjungos viceprezidentas Vladimiras Sivucho, Fondo
direktorius þurnalistas Olegas Beganskis, informaciniø ryðiø organi-

Grupë Baltarusijos nevyriausybinës organizacijos „Mykolo Kleopo Oginskio paveldo fondas“ nariø, jø sveèiø Fondo pristatymo dienà prie paminklo
Mykolui Kleopui Oginskiui Maladeèinos mieste (skulptorius Valerijonas Januðkievièius). Vyto Rutkausko nuotrauka, 2012 m.
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Kunigaikðèiø Oginskiø piliavietë Maladeðinos miesto prieigose. Danutës Mukienës nuotrauka, 2012 m.

zatorius Pavelas Sopotko ir daugelis kitø.
2012 m. birþelio mënesá Maladeèinos
M. K. Oginskio muzikos kolegijoje puikiai
suorganizuota Fondo prezentacija susilaukë iðskirtinio ðio miesto inteligentijos ir
þiniasklaidos dëmesio. Renginyje G. Soroka ir kiti valdybos nariai pristatë programinius Fondo tikslus ir svarbiausias atskirø
sektoriø veiklos kryptis. Pagrindinis dëmesys, suprantama, buvo skirtas M. K. Oginskio jubiliejinei 2012–2015 m. veiklos programai. Oficialø Fondo pristatymà pratæsë
koncertinë programa, kurios metu skambëjo ne tik M. K. Oginskio ir jo amþininkø muzika, bet ir Baltarusijos poetø eilës, skirtos
M. K. Oginskio atminimui.
Iðskirtiná dëmesá Lietuvos delegacijai parodë Maladeèinos rajono vadovybë. Nepaisydamas intensyvios dienotvarkës (birþelio 8–10 dienomis Maladeèinoje vyko tarp-

tautinis forumas, kuriame Baltarusijos ambasadoriaus Lietuvoje Vladimiro Draþino
pakviesta dalyvavo ir Lietuvos 150 verslininkø delegacija), M. K. Oginskio atminimo
puoselëtojus ið Lietuvos priëmë Maladeèinos rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Fiodoras Domotenko, kuris dalykiðkai
ir vaizdþiai pristatë miesto ir rajono visuomeninio ir ûkinio gyvenimo aktualijas. Tardamas atsakomàjá þodá, Rietavo savivaldybës vicemeras, Þemaitijos kolegijos direktorius Jonas Baèinskas pasidþiaugë sëkmingu bendradarbiavimu ruoðiantis paminëti
M. K. Oginskio 250-àsias gimimo metines
ir ðio bendradarbiavimo tolesnëmis perspektyvomis.
Neilga, bet turininga vieðnagë Maladeèinoje baigësi áspûdingu G. Sorokos vadovaujamo M. K. Oginskio muzikos kolegijos jaunøjø atlikëjø simfoninio orkestro koncertu

Maladeèinos miesto (Baltarusija) laikrodis. Vyto
Rutkausko nuotrauka, 2012 m.

Maladeèinos kultûros centro salëje. Jo metu buvo atlikta ir iðtrauka ið Baltarusijos
kompozitoriø kuriamos operos „Mykolas
Kleopas Oginskis“. Nuoðirdþios þiûrovø ovacijos ir atlikëjø rankose netelpanèios gëliø
puokðtës priminë, kad M. K. Oginskio Polonezø kelias atveria naujus tarptautinës partnerystës ir bendradarbiavimo horizontus.

Maladeèinos miesto (Baltarusija) centras. Danutës Mukienës nuotrauka, 2012 m.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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